
MAVO HAVO VWO (ATHENEUM EN GYMNASIUM)

Voor aankomende vwo leerlingen
JUNIOR COLLEGE

Klaar met de basisschool, maar nog  
    niet klaar voor de middelbare school?

Ruimte voor ontwikkeling



‘Het onderwijsaanbod van 
junior college bereidt voor op 
een goede start en in het vwo’

Voor wie?

Het Junior College is bedoeld  

voor slimme leerlingen die qua  

intelligentie en potentie het  

niveau vwo goed aankunnen.

De leerling vindt op de basisschool  

geen uitdaging meer, maar is ook nog 

niet klaar voor het voortgezet onderwijs. 

Deze overstap is voor sommige 

leerlingen net te groot.

Bijvoorbeeld omdat ze versneld de basis -

school hebben doorlopen en in hun 

sociaal-emotionele ontwikkeling nog erg 

jong zijn. Of omdat ze nog onvoldoende 

beschikken over leervaardigheden die voor 

de middelbare school erg belangrijk zijn.

Wat?

Junior College biedt de leerling een 

tussen jaar waarin hij/zij wordt voor- 

bereid op een succesvol vervolg in  

het voortgezet onderwijs. 

Er wordt samengewerkt aan verschillende 

hulpvragen, zodat leerlingen beter 

voorbereid de overstap naar het voortgezet 

onderwijs kunnen maken. Junior College is in 

samenwerking met basisscholen ontwikkeld. 

Met dit specifieke onderwijsaanbod heeft 

het Junior College een positief effect op de 

cognitieve prestaties en het sociaal welzijn/

welbevinden van de leerling voor ogen.  

Na dit tussenjaar stroomt de leerling door  

in het reguliere onderwijs.
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Nog rijpen op sociaal-
emotioneel gebied

Goede ontwikkeling met 
uitdagend lesprogramma

Hoe ziet een dag op  

het junior college eruit?

Net als bij andere scholen worden op  

het Junior College de vakken Neder

lands, Engels en rekenen/ wiskunde 

gegeven. Daarnaast is er Russisch en 

zijn er projecten  waarbij uiteenlopende 

onderwerpen onderzocht worden aan 

de hand van het TASCwheel en waarbij 

de nadruk ligt op samenwerken en 

samen leren. 

 

Alle lessen bevatten wel een andere 

lesstof dan de lesstof in de eerste klas. 

Zo voorkomen we dat leerlingen twee 

jaar lang dezelfde stof aangeboden 

krijgen.

“Ik heb het fijn op 
het Junior College. 
Er wordt goed naar 
mij geluisterd door 
klasgenoten en 
docenten en mijn 
mentor. Ik vind 
Russisch het leukste 
vak, het is uitdagend 
en ik leer er heel  
veel van.”

Joes, 11 jaarTUSSENJAAR
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Kennismaking & intake

Het onderwijsaanbod van Junior 

College bereidt voor op een goede 

start in het voortgezet onderwijs.

Deze leerlingen beheersen de stof 

van de basisschool, maar zijn nog niet 

klaar voor het voortgezet onderwijs. 

Aanmelding

Voor aanmelding kan er een mail 

worden gestuurd naar:  

junior-college@clv.nl

Meer informatie over de criteria van 

aanmelding en de aanmeldprocedure 

staat op www.clv.nl

Wat leer je nog meer?

Passend bij de hulpvraag komen 

executieve vaardigheden, creatief 

leren, het ontwikkelen van de manier 

van denken, het automatiseren en 

natuurlijk de algehele persoonlijke 

ontwikkeling aan bod. Vakken als 

muziek, beeldende kunst, drama  

en bewegingsonderwijs spelen hier 

een belangrijke rol in. 

Waar en met wie?

Junior College vindt plaats op het CLV  

in een eigen lokaal met maximaal  

18 gelijk gestemde leerlingen. Elke 

leerling heeft een persoonlijke mentor 

die het persoonlijke welzijn en de 

ontwikkeling van de leerling volgt  

en daarover gesprekken voert met  

de leerling.

“Ik vind het leuk op  
het Junior College. Ik 
kan hier leren plannen. 
We werken samen aan 
de dingen die ik moeilijk 
vind. Drama vind ik het 
leukste vak. Russisch 
vind ik grappig, omdat 
ik dat nooit zelf zou 
gaan leren. Ik vind het 
een leuke uitdaging.”

Loïs, 12 jaar


